Referat generalforsamling Karbase 1 Juni 2017
Deltager: Allan Kornmaaler, Christian Pedersen, Birgit Wulff, Lisbet
Knudsen, Claus Seidelin, Yvonne Sørensen, Mads Lomholt, Nikolaj
Eldrup (nel) og til gennemgang af årsrapport Charlotte Cerqueira,
Hanne Christensen og Sofia Kyndesen.
• Referent: Nel.
• Formandens beretning, se årsrapporten.
• Gennemgang af årsrapport 2016. Der blev besluttet at foretage
audit på AUH pga fortsat høj amputationsrate. Viborg laver audit
mhp ideer til andre for reduktion i ventetid fra event til carotis
operation.
• Ekstern validering af Karbase november 2017. Repræsentantskabet
støttede ideen og vi tager imod tilbud fra Vascunet. Så snart vi
modtager information om hvilke afdelinger som skal valideres får
de tre afdelinger besked. Selv validering planlægges at finde sted i
November 2017. NEL vil søge RKKP om økonomisk støtte hertil.
• Karbase, hvor er vi på vej hen.
– Fælles variable. Karbase indgår i samarbejde med
apopleksidatabasen omkring identificering af variable som
kan standardiseres på tværs af de forskellige databaser så
informationer kan deles på tværs og dobbelt indtastning
undgås. Der er opbakning hertil og dette ligger i fin
forlængelse af de standard variable som er udviklet med
VASCUNET/ICVR.
– Nyt database system. Repræsentantskabet blev orienteret
herom og var forstående for at nogle udviklings punkter
derfor er noget stillestående indtil vi kender mulighederne i
det nye software, formentlig i 2018.

– Integration af automatisk træk, Vi arbejder på at implementer
automatisk trækning af komorbiditet, transfusioner mm i
løbet af 2017.
– Analyseportal nedlægges 30 september. Herefter skal data
udtrækkes via Ledelses og Information Systemerne som er
forskellige i de fem regioner. Afdelinger skal lokalt kontakte
deres region for vejledning hertil, men der overføres mdr
analyse klare datasæt således at analyser på afdelingsniveau i
kan fortages, men hvordan og hvor meget er uvist da ingen i
rep har forsøgt sig hermed endnu.
– Fremtidens kirurgi lister. Der er lavet aftale med RKKP om at
de kan bestilles hos dem som så genere dem. NEL sørger for
endelig beskrivelse af hvordan de rekvireres samt deres
indhold, som pga det endovaskulære trænger til en
opdatering.
• AV-fistel registrering – De fleste kirurgisk afdelinger har taget
modul’et i brug og nogle få nefrologiske afdelinger er også kommet
på. Der blev opfordret til at alle afdelingerne benytter modul
fremadrettet. Data bliver tilgængelige i analyseportalen/LIS i det
efteråret. Data til nefrologerne er endnu ikke tilgængelige på de
ønskede former, men vi håber det kan lade sig gøre I den nye
database som er under indkøb.
• Modul opbygning: Der blev givet tilsagn fra repræsentantskabet om
at omlægningen til modul opbygning af Karbasen kan fortsætte.
• Valg til bestyrelse: Lisbeth Rathenborg Knudsen og Nikolaj Eldrup
(Formand) blev genvalgt. Bestyrelsen er herudover udgjort af
Christian Pedersen og Louise de la Motte.
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